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Apresentação
O agronegócio brasileiro equivale a aproximadamente 23% do PIB brasileiro.
A pecuária responde por boa parte desse desempenho, pois, com um rebanho
de 212,34 milhões de cabeças (IBGE, 2015)1, contribui com 30% do valor do
agronegócio. Atualmente, o Brasil é o maior exportador de carne bovina, e há
previsão de que, nos próximos 5 anos, venha a ocupar o primeiro lugar na produção mundial desse produto, superando, assim, os Estados Unidos. Na produção leiteira, o Brasil ocupa a quinta posição no ranking mundial, atrás da
União Europeia, da Índia, dos Estados Unidos e da China.
Apesar do elevado volume de carne e leite bovinos produzido e exportado, as taxas de natalidade e desfrute do rebanho bovino sugerem que podem
ser aumentadas consideravelmente. Essas taxas são os principais indicado#  = $ "  >  # ?"    >      
pecuária. Assim, para os técnicos que trabalham com reprodução animal nos
sistemas brasileiros de produção de bovinos, reciclar e ampliar os conhecimentos nessa área é imprescindível para alavancar a produtividade dos rebanhos.
Este livro contém um didático conjunto de informações que exploram
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1

IBGE. Sistema IBGE de recuperação automática – SIDRA. Pesquisa da pecuária municipal
2015. 2015. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/ppm/quadros/brasil/2015>.
Acesso em: 27 jan. 2017.

vinculadas à reprodução animal. No Brasil, esse mercado é promissor, haja
vista os dados coletados na última estação reprodutiva, segundo os quais o
X  Y= #$ $ # $
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A tecnologia especializada nessa área – aqui sistematizada principal   "# " ##   _JY
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cado. Como ferramenta do manejo reprodutivo nos sistemas de produção de
corte e leite, ela tem sido de grande valia, pois, ao revolucionar o entendimento e a aplicação de novas tecnologias no campo, gera informações ao proprietário, o qual poderá, seguramente, transformá-las em lucro.
O conhecimento e a experiência acumulados pela Embrapa sobre o
tema vão auxiliar o técnico a realizar diagnósticos reprodutivos mais seguros
e a tomar decisões adequadas, assim como o estudante, em sua formação
acadêmica, e o extensionista, na aplicação das técnicas apresentadas. Com
linguagem simples e direta, concentra as informações necessárias a quem
estiver interessado em diagnósticos reprodutivos para melhorar os índices
reprodutivos dos rebanhos bovinos.
Alaerto Luiz Marcolan
Chefe-Geral da Embrapa Rondônia

Prefácio
Para a confecção deste livro, foi realizada uma ampla consulta nas obras bási##  " ##        >?" 
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dução de uma avaliação reprodutiva. Este livro não tem, todavia, a pretensão
de substituir tais obras. Ele se propõe simplesmente a transmitir nossa experi=  # [ # 
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tiva em bovinos. Nosso principal objetivo é apresentar um trabalho sintético,
de consulta rápida e fácil leitura, que atenda aos interesses de alunos e pro## #J #`
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apresentados os métodos semiológicos utilizados nos exames ginecológico e
obstétrico, assim como serão demonstrados os principais achados decorren#  [ #" ##    # 
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manual prático, o diagnóstico e o tratamento das afecções que acometem o
trato reprodutivo da fêmea bovina não foram contemplados.
Em um primeiro momento, o leitor poderá estranhar o fato de as três primeiras seções (Anatomia do Sistema Reprodutivo da Fêmea Bovina; Fisiologia
do Ciclo Reprodutivo da Fêmea Bovina; Fisiologia do Desenvolvimento
|     ' 
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ciclo estral e da gestação. Tivemos um forte motivo para isso. Para que um
técnico execute um bom trabalho, ele necessita entender minimamente o
funcionamento dinâmico das estruturas envolvidas nos processos biológicos
#$ # #$ Y  ##> $ ## 
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 #   # "^ # # # #$ # #"   #$    # cológico e obstétrico. Aqueles que não dispuserem de tempo para revisar os
conceitos expressos nessas três primeiras seções deste livro deverão se remeter diretamente à seção Exame Ginecológico, que apresenta informações rele #$  [ "  "  [   H  " ##     
trato reprodutivo.
A concepção deste livro foi a forma que achamos de compartilhar nos## [$ =#    $X `  > J>     # $ ^ # ?" 
devem ser desenvolvidas e aprimoradas por quem trabalha diretamente com
a reprodução bovina.
Esperamos que todos apreciem a leitura!
Os autores
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Exame ginecológico
Anatomia do sistema reprodutivo da fêmea bovina
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Figura 1. Excisão em sistema genital feminino, onde são visualizados tanto o ânus
quanto a bexiga. CUt = corpo do útero; CUE = corno uterino esquerdo; CUD = corno
uterino direito; OE = ovário esquerdo; OD = ovário direito.

Foto: Luiz Francisco Machado Pfeifer

O trato reprodutivo feminino dos bovinos é constituído de ovários, ovidutos,
útero, vagina e genitália externa (Figura 1), além dos ligamentos que o sustentam. A compreensão da posição anatômica dos tecidos que compõem o trato
reprodutivo, assim como o conhecimento de suas estruturas, são elementos-chave para a interpretação dos achados obtidos na palpação retal e nos exa #" ##    #

